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Posudek zpracovávaný vedoucím práce  

1.     Typ práce. 

Práce je výzkumného charakteru. 

2.     Vztah diplomanta k tématu  

Autorka se přihlásila k vypsanému tématu, které je ji velmi blízké. Téma jsme společně 

konkretizovali. Od malička vyrůstá v turistickém oddíle, kde v současnosti působí  v pozici 

vedoucího. O problematiku táborových programů a jejich odlišností se profesně zajímá. 

Odbornou praxi, v rámci studijního směru AP, plnila také v rámci oddílu. 

3.     Závažnost tématu, originalita, potřebnost. 

Téma práce je přínosné i vzhledem k dlouhé historii pořádání letních táborů na našem území, 

stejně jako jejich určitá originalita při srovnání s jinými zeměmi, zejména díky využití 

celotáborových her.  

4.     Nároky na zpracování teoretické části práce (odborná úroveň). 

Teoretická část je zpracována na dostatečné úrovni vzhledem k požadavkům na bakalářskou 

práci. 

5.     Nároky na zpracování empirické či praktické části práce (odborná úroveň). 

Nároky na zpracování velkého množství výsledků byly vysoké, zejména vzhledem k 

přehledné interpretaci a dávání výsledků do souvislostí a jejich diskutování. V tomto 

zpracování vzhledávám jisté drobné rezervy.  

6.     Samostatnost, iniciativa, aktivita a rozsah spolupráce s vedoucím práce, korespondence 

pokynů vedoucího s prací diplomanta. 

Autorka s vedoucím práce spolupracovala úzce a při výzkumu byla velmi aktivní. Většinu 

připomínek se snažila zapracovat do konečné podoby bakalářské práce. O iniciativě autorky 



hovoří i počet získaných vyplněných dotazníků a aktivní zapojení všech oslovených 

neziskových organizací. 

7.     Celkové zhodnocení způsobilosti diplomanta k samostatnému řešení odborných 

problémů. 

Autorka bakalářské práce projevila způsobilost k samostatnému řešení odborného tématu, 

práci doporučuji k obhajobě. Výsledné hodnocení ponechám na rozhodnutí komise i s 

ohledem na průběhu samotné obhajoby. 
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